PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM – RS
CONCURSO PÚBLICO 001/2011

CONCURSOS & SERVIÇOS
AVENIDA AMÂNDIO ARAÚJO, 809–EDIFÍCIO
SANTA TEREZINHA – SALA 10 – CEP: 99.680-000
CONSTANTINA–RS

http://www.precisaoconcursos.com.br
Email: precisaoconcursos@hotmail.com

Cargo: NUTRICIONISTA

Nº de Inscrição:_____________________

INSTRUÇÕES IMPORTANTES

. Conforme Edital de abertura, este CADERNO DE PROVA tem  (quarenta) questões escritas e
objetivas.
. Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou apresente qualquer defeito, solicite ao Fiscal da sala
que o substitua.
. Preencha corretamente seus dados na GRADE DE RESPOSTAS e no CADERNO DE PROVAS.
. Se houver necessidade de rascunho, utilize o próprio CADERNO DE PROVAS.
. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas cinco opções, identificadas com as letras (a)(b)-(c)-(d)-(e). Apenas uma alternativa responde corretamente cada questão.
". Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião, nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das
provas. Cabe exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. Se o candidato tiver alguma dúvida
nesse sentido, poderá procurar informações com a Coordenação do Concurso, após concluir sua prova.
0. Preencha com cuidado a GRADE DE RESPOSTAS, evitando rasuras. Não risque, não amasse e não
dobre, pois ela é insubstituível. Veja abaixo o método correto e o método errado para preenchimento da
grade de respostas:

MÉTODO CORRETO

MÉTODO ERRADO

1. Na GRADE DE RESPOSTAS, você deve assinalar apenas uma alternativa para cada questão. Se você
assinalar duas ou mais, mesmo que uma delas esteja correta, a resposta será considerada ERRADA.
2. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal da sala a GRADE DE RESPOSTAS e o CADERNO DE
PROVAS, para serem envelopados e lacrados nos seus respectivos envelopes.
. A duração da prova é de TRÊS HORAS, já incluído o tempo destinado ao preenchimento da GRADE DE
RESPOSTAS e o CADERNO DE PROVAS.
. O candidato somente poderá retirar-se do recinto da prova depois de transcorrida no mínimo 01 (uma)
hora do seu início.
. Durante a prova, não será permitido ao candidato consultas de qualquer espécie, bem como o uso de
máquina calculadora, telefone celular ou similar.
. A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá
implicar na anulação da prova do candidato.
. Os últimos 03 (três) candidatos remanescentes na sala participarão do ato de fechamento e assinatura
dos lacres dos envelopes.
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PROVA DE PORTUGUÊS

Assinale apenas a opção correta de cada questão.
Instrução: As questões de 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.
A Educação no Admirável Mundo Digital
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Afinal, a visão educativa dos novos tempos altamente inovadora e
complexa possibilita a reflexão e a compreensão da realidade que o
mundo virtual oferece? Na era da informação, dos apelos visuais, das
relações virtuais, a inclusão digital na educação ainda é um fato polêmico
e um pouco distante daquilo que se concebe como insofismável
paradigma a serviço dos fins pedagógicos. Tudo leva a crer que não será
........ curto prazo um recurso para reverter o analfabetismo e a qualidade
do ensino em nosso país.
O mundo planetário que escancarou as portas.........redes sociais
produzindo cultura e informação num alcance geográfico sem dimensões
ainda encontra entraves em países com altíssima difusão das tecnologias
digitais, como por exemplo, nos Estados Unidos onde não há um
consenso para o uso em fins pedagógicos por conta da regulamentação
específica a programas educativos. A idolatria...........internet, em
efervescência no universo escolar, não possui uma legislação própria
para o uso consciente da rede. E isso se deve ao excessivo e
diversificado acesso disponível para fins não didáticos.
Virando a página do fantástico mundo novo, a educação pede
passagem. Repensar, pois, a escola, para lidar com as novas ferramentas
digitais e o perfil do aluno que recebe é imposição imediata. Leve-se em
consideração que a criança desde muito cedo explora o computador, o
mais novo brinquedo da infância precocemente induzida a esta
convivência perversa pelos efeitos que produz: individualismo,
sedentarismo, déficit de atenção. São os “nativos digitais” com domínio
absoluto das novas linguagens e das informações obtidas pela internet
sem o adequado controle que agregue conhecimentos positivos.
A capacitação dos docentes para competir com “esses gênios
digitais” é árdua tarefa para a universidade. Além de laboratórios de
informática, a escola necessita disponibilizar mais tempo para o preparo
de aulas e, aos professores, um contínuo apoio pedagógico. Educar não
é um ato efêmero e como tal pressupõe competências: conhecimento,
informação e inclusão digital, ética, habilidades, compreensão, limites e
afetos. Na verdade, a educação foi atingida em suas competências pelo
poder das redes sociais que agregam conhecimento e informação, mas o
valor educacional não é consensual admitindo-se que pode causar danos
éticos contrastando com a finalidade humana da educação. Para tanto
não se pode menosprezar o jeito tradicional de ensinar nem o jeito
moderno de aprender. Nenhum computador na sala de aula substitui a
presença insubstituível do professor.
O Brasil, que é pródigo em importar modelos educacionais de
outros países, poderia espelhar-se na China, que valoriza e remunera os
docentes da educação básica acima dos docentes universitários, porque,
se a base for sólida, a qualificação dos níveis superiores será
diferenciada.
É fácil contemplar o admirável mundo novo com o olhar de quem vê
a luz no fim do túnel; difícil é direcionar este olhar para aqueles que
cavam o túnel........luz de velas.
Nylza Osório Jorgens Bertoldi
Jornal Zero Hora – 10 de novembro de 2011.
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01-As palavras que completam corretamente as lacunas das linhas 7, 9, 14 e 47, na ordem em que
aparecem, são:
(a) a – às – à – à
(b) à – as – à – a
(c) a – às – a – à
(d) a – as – a – a
(e) à – às – à – à
02-Analise as seguintes afirmativas a respeito do texto:
i. A inclusão digital será a curto prazo um bom recurso para reverter o analfabetismo e a qualidade de ensino
em nosso país.
ii. O mundo planetário ainda encontra obstáculos em países com altíssima difusão das tecnologias digitais.
iii. É urgente repensar a escola a fim de lidar com as novas ferramentas digitais e o perfil do aluno que recebe.
Está(estão) correta(s):
(a) Somente a afirmativa I.
(b) As afirmativas I e II.
(c) As afirmativas II e III.
(d) As afirmativas I, II e III.
(e) Somente a afirmativa II.
03-Não encontra suporte no texto a alternativa:
(a) É preciso conciliar o jeito tradicional de ensinar com o jeito moderno de aprender.
(b) Não é de consenso que as redes sociais, apesar de agregarem conhecimento e informação, têm valor
educacional.
(c) Cabe às universidades a difícil tarefa de capacitar os docentes para competir com alunos que dominam o
mundo digital.
(d) A China valoriza e remunera melhor os docentes universitários que os da educação básica, a fim de que a
qualificação dos níveis superiores seja diferenciada.
(e) A convivência com o computador começa muito cedo e produz efeitos nocivos à infância.
04- Leia o enunciado extraído das linhas 19 e 20 do texto:
“Repensar, pois, a escola, para lidar com as novas ferramentas digitais e o perfil do aluno que recebe é
imposição imediata”.
Considere abaixo as três propostas de reescrita desse enunciado:
1. É imposição imediata repensar, pois, a escola, para lidar com as novas ferramentas digitais e o perfil do
aluno que recebe.
2. Para lidar com as novas ferramentas digitais e o perfil do aluno que recebe é imposição imediata repensar,
pois, a escola.
3. Repensar, pois, a escola, e o perfil do aluno que recebe para lidar com as novas ferramentas digitais é
imposição imediata.
Qual (quais) proposta(s) é (são) reescrita(s) correta(s) do enunciado acima?
(a) Somente a proposta 1.
(b) Somente a proposta 2 .
(c) Somente a proposta 3.
(d) As propostas 1 e 2.
(e) Nenhuma das propostas.
05-Assinale a opção em que o termo destacado não pertence à mesma classe gramatical dos destacados
nas demais opções:
(a) “O mundo planetário que escancarou as portas...” (l. 9)
(b) “Virando a página do fantástico mundo novo, a educação pede passagem” (l. 18-19).
(c) “A capacitação dos docentes para competir com esses ‘gênios digitais’ é árdua tarefa para as
universidades” (l. 27-28).
(d) “O Brasil, que é pródigo em importar modelos educacionais de outros países...” (l. 41)
(e) “...daquilo que se concebe como um insofismável paradigma a serviços dos fins pedagógicos.” (l. 5-6)
06-Certas palavras, como disponível (l. 17), apresentam o sufixo “-vel” e, ao receberem um novo sufixo,
têm “-vel” substituído por “bil”. Isso ocorre em todos os casos a seguir, à exceção de:
(a) Possibilidade
(b) Amabilidade
(c) Mobilidade
(d) Habilidade
(e) Vulnerabilidade
07-A alternativa que corresponde à significação correta da conjunção pois, no texto (l. 19 ), é:
(a) Consequência
(b) Finalidade
(c) Explicação
(d) Causa
(e) Conclusão
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08-Sobre formação e estrutura das palavras em língua portuguesa, é incorreto o que se afirma na
alternativa:
(a) O olhar (l. 45) nada mais é que o verbo olhar convertido em substantivo, daí a presença do artigo
masculino, o que define uma derivação imprópria.
(b) Precocemente (l. 22 ) é formada por derivação sufixal, sendo o sufixo dessa palavra usado com
frequência para a formação de adjetivos.
(c) Em ensino (l. 8) há derivação regressiva porque se formou um substantivo abstrato a partir de um verbo.
(d) A palavra informação (l. 49) foi formada pelo processo de prefixação, a exemplo de “repensar (l”. 19)
(e) Palavras com o sufixo “-vel”, como insubstituível (l.39) são adjetivos, passíveis de susbtantivação.
09-Sobre acentuação das palavras em língua portuguesa, analise as seguintes afirmativas:
I. A palavra “insofismável” (l.5) também recebe acento em sua forma plural.
II. Se retirássemos o acento gráfico das palavras “específica” (l. 14) e “contínuo” (l.30), elas sofreriam
mudança de classe gramatical, a exemplo da palavra “país” (l. 8).
III. A mesma regra preceitua o emprego de acento gráfico nas palavras “planetário” (l.9), “geográfico” (l.10) e
“efervescência” (l.15).
IV. “polêmico” (l.4) acentua-se pela mesma razão que “básica” (l. 42); e “árdua” (l. 28) pela mesma razão que
“ética” (l. 32).
Está (estão) correta(s):
(a) Apenas a afirmativa I.
(b) Apenas as afirmativas I e II.
(c) Apenas as afirmativas I e IV.
(d) Apenas as afirmativas III e IV.
(e) As afirmativas I, II, III e IV.
10-Considere as seguintes afirmações sobre possibilidades de transformações no texto e seus efeitos.
I. “Afinal”, no início do texto, poderia ser substituída por “Enfim”, sem prejudicar o sentido original. V
II. Poderíamos substituir “nenhum” (l. 48) por “nem um”, sem qualquer incorreção ou alteração de sentido da
frase. F
III. A expressão “aos professores” (l. 30) poderia ser colocada após o termo “pedagógico” (l. 30), eliminandose as vírgulas, sem acarretar erro, nem alterar o sentido do texto. V
Está (estão) correta (s):
(a) Apenas a afirmativa I.
(b) Apenas a afirmativa II.
(c) Apenas a afirmativa III.
(d) As afirmativas I e III.
(e) As afirmativas II e III.
11-Observe:
“Sacolas plásticas descartáveis são gratuitas para os
consumidores, mas têm um custo incalculável para o
meio ambiente”.
(Instituto Akatu para consumidores conscientes)
Se passarmos a palavra “sacola” para o singular, quantas outras palavras deverão sofrer alteração,
para fins de concordância e correção gramatical?
(a) 1
(b) 2
(c) 3
(d) 4
(e) 5
Leia este poema para responder à questão n.º 12:
Minha mãe dizia:
- ferve, água!
- frita, ovo!
- pinga, pia!
e tudo obedecia.
12-Sobre o poema, podemos afirmar que:
I - Os termos que o emissor evoca exercem a função sintática de vocativos.
II - A palavra tudo é um pronome indefinido com a função sintática de aposto.
III – O modo verbal que a mãe utiliza para expressar o seu desejo é o modo imperativo.
Está (estão) correta (s):
(a) Apenas a afirmativa I.
(b) Apenas a afirmativa III.
(c) Apenas as afirmativas II e III.
(d) As afirmativas I, II e III.
(e) Nenhuma das afirmativas.
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13-Observe as orações:
1. A tempestade sucedeu ao anoitecer.
2. A tempestade sucedeu à bonança.
3. À tempestade sucedeu a bonança.
Sobre as orações acima, só é incorreto afirmar:
(a) Nas três orações, o verbo suceder tem o mesmo sentido.
(b) Na segunda oração, a tempestade veio depois da bonança.
(c) Na terceira oração, a bonança veio depois da tempestade.
(d) O verbo suceder não tem o mesmo sentido nas três orações.
(e) Na primeira oração, o verbo suceder é intransitivo.
14-O uso dos sinais de pontuação não está corretamente explicado na opção:
(a) Solidão é escutar a casa do outro como se fosse a sua. Na hora em que atinge esse ponto, esteja certo:
você conheceu o isolamento perfeito. (Os dois pontos antecedem uma explicação)
(b) “Dois e dois são três” disse o louco. “Não são não!” berrou o tolo.“Talvez sejam” resmungou o sábio. (As
aspas assinalam as falas dos personagens).
(c) Presidente, olhe o Nordeste! (A vírgula isola o aposto).
(d) Procurando as palavras, encontram-se os pensamentos. (A vírgula separa orações reduzidas)
(e) Numa democracia, corrupção é dinheiro. (A vírgula isola o adjunto adverbial deslocado)
15-Marque a única opção que apresenta erro quanto à regência verbal:
(a) Quando tem dúvidas, recorre a um dicionário.
(b) Na vida, alguns naufragam e outros sobressaem.
(c) Neymar prefere jogar no Brasil a ir para o exterior.
(d) Tudo a que visavam era melhorar de vida.
(e) Os jogadores chegaram entusiasmados no campo.
PROVA DE INFORMÁTICA

Assinale apenas a opção correta de cada questão.
16-Sobre as funcionalidades do OpenOffice Writer, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta.
i. A função de Zoom é utilizada para se obter uma visualização mais aproximada (mais Zoom) ou mais afastada
do documento (menos Zoom);
ii. A inclusão de uma tabela em um documento só pode ser feita utilizando uma planilha eletrônica como o
Microsoft Excel ou o OpenOffice Calc;
iii. Um documento criado no Microsoft Word não pode ser aberto no OpenOffice Writer;
iv. A função de "visualização de impressão" imprime o documento no modo rascunho;
v. As margens dos documentos são pré-fixadas de acordo com padrões internacionais, não podendo ser
alteradas.
(a) Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
(b) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
(c) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas.
(d) Somente a afirmativa I está correta.
(e) Todas as afirmativas estão corretas.
17-Considere a planilha do OpenOffice Calc abaixo.
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Para ordenar as cidades em ordem crescente, sem perder seus respectivos números de habitantes, é
necessário selecionar as células:
(a) A1 até B13, escolher a coluna A no campo Classificar por e selecionar opção Crescente.
(b) A1 até A13, escolher a coluna A no campo Classificar por, selecionar opção Crescente e escolher a
coluna B no campo Em seguida por.
(c) A2 até A12, escolher a coluna A no campo Classificar por e selecionar opção Crescente.
(d) A2 até B13, escolher a coluna A no campo Classificar por e selecionar opção Crescente.
(e) A2 até B13, escolher a coluna A no campo Classificar por e selecionar opção Decrescente.
18-No OpenOffice Calc:
I. Os sucessivos cliques do mouse, em menu Inserir > Função > Funções > Data & Hora > Agora > Próximo >
OK, inserem uma variável de data na célula selecionada.
II. Numa planilha em branco, os sucessivos cliques do mouse, em menu Inserir > Planilha > Do Arquivo >
Procurar > Arquivos do tipo > Inserir, inserem dados de um arquivo texto (*.txt, *.csv) de campos delimitados.
III. Linhas e colunas que contêm títulos que se pretenda que permaneçam visíveis ao se rolar uma planilha,
são congeladas de maneira idêntica à do Microsoft Excel.
IV. Quando uma seqüência de caracteres "#####" é exibida na célula, significa que a fórmula depositada
naquela célula contém erro.
É correto o que se afirma apenas em
(a) III e IV.
(b) I, II e III.
(c) I, II e IV.
(d) II, III e IV.
(e) I, III e IV.
19-Considere um computador com duas janelas do Windows Explorer abertas, que vamos chamar de
“janela A” e “janela B”. O que acontece quando um usuário seleciona um arquivo da pasta “c:\origem”
da “janela A”, arrasta esse arquivo e tenta soltá-lo na pasta “c:\destino” da “janela B”?
(a) O arquivo sai da pasta “c:\origem” e é movido para a pasta “c:\destino”
(b) É criada uma cópia do arquivo na pasta “c:\destino”, sendo mantido o arquivo original na pasta “c:\origem”.
(c) É exibida uma mensagem informando que não é possível mover arquivos entre janelas distintas.
(d) O arquivo é excluído do computador.
(e) O Windows Explorer é fechado.
20-Assinale entre as alternativas abaixo, aquela que mostra o significado do “.gov” (sem as aspas) de um
site como, por exemplo, www.receita.fazenda.gov.br:
(a) Domínio do Brasil.
(b) Identificador do Ambiente Web.
(c) Servidor FTP.
(d) Tipo de Domínio.
(e) Disponibilidade de acesso somente para o Governo.
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

Assinale apenas a opção correta de cada questão.
21-O queijo, com relação ao leite, tem uma concentração protéica e de cálcio respectivamente:
(a) 2 a 3 vezes maior e 3 a 5 vezes maior que o leite.
(b) 3 a 4 vezes maior e 5 a 6 vezes maior que o leite.
(c) 5 a 6 vezes maior e 2 a 3 vezes maior que o leite.
(d) 1 a 2 vezes maior e 3 a 5 vezes maior que o leite.
(e) 6 a 10 vezes maior e 4 a 8 vezes maior que o leite.
22-Essa vitamina é indispensável ao funcionamento normal das células. Portanto, seu estado de carência
leva a deficiências no crescimento, alterações no trato digestório e anemia megaloblástica. Sua
principal consequência é a alteração no metabolismo do DNA, resultando em alterações morfológicas
múltiplas em células, envolvendo eritrócitos, leucócitos, enterócitos, vagina e colo uterino. Essa
vitamina é conhecida como:
(a) Ácido Fólico.
(b) Ácido Ascórbico.
(c) Ácido Pantotênico.
(d) Biotina.
(e) Rutina.
23-O tipo de celulose encontrado em vegetais tenros e novos, na parte carnosa e na polpa, chama-se:
(a) Adipocelulose.
(b) Hemicelulose.
(c) Pectocelulose.
(d) Lignocelulose.
(e) Fibrocelulose.
24-Um ganho de peso deficiente na gestação pode acarretar complicações como:
(a) Hiperêmese.
(b) Diabete melito.
(c) Asfixia perinatal.
(d) Recém-nascidos de baixo peso.
(e) Macrossomia.
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25-Quantos quilos de feijão é possivel preparar num caldeirão de 400 litros, considerando câmara de ar de
20% e um fator de cocção de 4?
(a) 56 kg.
(b) 40 kg.
(c) 80 kg.
(d) 70 kg.
(e) 60 kg.
26-O uso abusivo de alimentos ricos em ácido oxálico pode interferir na absorção do cálcio. O ácido
oxálico é encontrado no (a):
(a) Laranja, espinafre, côco.
(b) Limão, cacau, beterraba.
(c) Cacau, espinafre, beterraba.
(d) Limão, côco, laranja.
(e) Laranja, limão, beterraba.
27-Muitos hormônios são proteínas ou peptídeos. Em geral, o termo proteína é utilizado para moléculas
compostas de mais de 50 aminoácidos, enquanto o termo peptídeos é utilizado para aquelas com
menos de 50 aminoácidos. São exemplos de hormônios protéicos:
(a) Insulina, prolactina e hormônio do crescimento.
(b) Glucagon, insulina e calcitonina.
(c) Glucagon, prolactina e tireotropina.
(d) Insulina, antidiurético e glucagon.
(e) Insulina, glucagon e adrenocorticotrópico.
28-A somatomedina C é um mediador da ação do hormônio do crescimento utilizado como indicador do
estado nutricional proteico. Além do seu papel no crescimento, atua na regulação da homeostasia do
cálcio, magnésio e do potássio. Em crianças gravemente desnutridas, a concentração sérica encontrase:
(a) Aumentada em 2 vezes.
(b) Aumentada em 3 vezes.
(c) Aumentada em 4 vezes
(d) Reduzida.
(e) Aumentada em 5 vezes.
29-Complete a frase:
Os.........................são substâncias coloridas presentes nos óleos e gorduras, sendo que sua coloração
varia de amarelo a vermelho intenso. E a........................é um pigmento verde das plantas que
desempenha um papel essencial no processo fotossintético. Os.........................são álcoois cristalinos,
de elevado ponto de fusão e de estrutura bastante complexa, o colesterol é um exemplo.
(a) carotenoides, clorofila, esteróis.
(b) fitosteróis, antocianina, carotenoides.
(c) ácidos graxos, vitamina B1, fosfolipídeos.
(d) lipídeos, antocianina, ácidos graxos.
(e) carotenoides, vitamina B1, esteróis.
30-Essa vitamina está relacionada a crescimento ósseo, imunidade e atividade reprodutora, sendo
essencial ao equilíbrio do cálcio e fósforo. Sua deficiência pode repercutir em restrito crescimento
fetal, hipocalcemia neonatal, raquitismo e prejuízos no esmalte dentário, além de osteomalácia
materna.
(a) Vitamina C.
(b) Vitamina D.
(c) Vitamina B 7.
(d) Vitamina B 5.
(e) Vitamina B 6.
31-São considerados grupos de risco para anemia ferropriva:
(a) Crianças até um ano de idade, pré-escolares e adolescentes.
(b) Idosos, gestantes e adolescentes.
(c) Mulheres em idade fértil, gestantes e pré-escolares.
(d) Mulheres em idade fértil, gestantes e nutrizes.
(e) Idosos, crianças até um ano de idade e gestantes.
32-O paciente portador de diabete melito tipo 2 que utiliza hipoglicemiante oral deve ser orientado a
administrar a droga:
(a) Antes das refeições.
(b) Com bastante líquido.
(c) Com estômago vazio.
(d) Com o desjejum.
(e) Após as refeições.
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33-O balanço de nitrogênio de um indivíduo que ingere 50 gramas de proteína em 24 horas e excreta 2,0
gramas de nitrogênio é de:
(a) 2,0 gramas.
(b) 3,0 gramas.
(c) 4,0 gramas.
(d) 5,0 gramas.
(e) 6,0 gramas.
34-Na composição do leite humano o ácido graxo que está presente em maior quantidade é o: B
(a) Oléico.
(b) Linoléico.
(c) Linolênico.
(d) Araquidônico.
(e) Saturado.
35-A ingestão dietética influencia na acidez ou alcalinidade da urina. Para alcalinizar o pH, devemos
aumentar a ingesta de:
(a) Frutas e vegetais.
(b) Carnes e gorduras.
(c) Frutas secas e amido.
(d) Leite e amido.
(e) Leite e carnes.
36-O mineral que participa do metabolismo da glicose, mantendo os níveis de açúcar estáveis pela
utilização adequada da insulina, é o:
(a) Cálcio.
(b) Cromo.
(c) Cobre.
(d) Enxofre.
(e) Selênio.
37-Para paciente com cólon irritável fora da fase aguda é recomendável a seguinte dieta:
(a) Baixo teor de fibras e de consistência líquida.
(b) Alto teor de fibras e fracionada em grandes volumes.
(c) Alto teor de fibras e fracionada em pequenos volumes.
(d) Baixo teor de fibras e fracionada em pequenos intervalos.
(e) Baixo teor de fibras e fracionada em grandes intervalos.
38-Apesar do leite humano apresentar uma quantidade pequena de ferro em sua composição, sua
absorção é em torno de:
(a) 20 %
(b) 30 %
(c) 35 %
(d) 40 %
(e) 50 %
39-O pigmento antocianina, encontrado em alguns vegetais, na presença de álcali torna-se:
(a) Branco.
(b) Amarelo.
(c) Roxo.
(d) Vermelho.
(e) Verde.
40-Durante a gravidez, alimentos gordurosos, café e chá atuam no esfíncter esofagiano da seguinte
maneira:
(a) Diminuindo a pressão do esfíncter.
(b) Aumentando a pressão do esfíncter.
(c) Impedindo o esvaziamento do estômago.
(d) Bloqueando a ação da musculatura esofágica.
(e) Diminuindo a musculatura esofágica.
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